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Uzņemšana 2020./2021. studiju gadam ir sākusies!

Biznesa augstskola Turība ir uzsākusi jauno studentu uzņemšanu. 
Priecāsimies arī jūs, mīļie absolventi, atkārtoti redzēt 1. kursa studentu rindās – 
šoreiz jau augstākā līmenī!



Aktuāli

2020./2021. studiju gadam
UZŅEMŠANA

Biznesa augstskola Turība aicina studēt gribētājus pieteikties 

kādai no 26 augstskolas īstenotajām studiju programmām. 

Izvēlies savējo!

IR SĀKUSIES

KOLEDŽA BAKALAURS

MAĢISTRS DOKTORANTŪRA 

Aktuāli

Ja iepriekš esi absolvējis kādu no Biznesa augstskolas Turība studiju 

programmām, tad, turpinot studijas augstākā līmenī vai izvēloties studēt citā 

studiju programmā, vari pretendēt uz kādu no sekojošiem 

studiju maksas atvieglojumiem:

ABSOLVENTIEM
ĪPAŠI IZDEVĪGI!

PROGRESĪVĀ ABSOLVENTU ATLAIDE – 10% PAR KATRU 
ABSOLVĒTO PROGRAMMU

Re�ektantiem, kuri uzsāk studijas Turībā un iepriekš ir absolvējuši kādu no 

Turības studiju programmām. Atlaide tiek piemērota visam studiju periodam.

IZCILĪBA – 10–50% ATLAIDE

Re�ektantiem, kuri uzsāk studijas Turībā un iepriekš ir absolvējuši kādu no 

Turības studiju programmām ar “Izcilības diplomu”. Atlaide tiek piemērota 

visam studiju periodam.

Par citiem studiju maksas atvieglojumiem uzzini ŠEIT. 

https://www.turiba.lv/lv/studiju-programmas/1-limena-koledzas-programmas
https://www.turiba.lv/lv/studiju-programmas/bakalaura-programmas
https://www.turiba.lv/lv/studiju-programmas/magistra-studiju-programmas
https://www.turiba.lv/lv/studiju-programmas/doktora-programmas
https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/budzeta-vietas-un-stipendijas
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Aizvadīta

Turības XXI
Starptautiskā zinātniskā

konference
21. aprīlī tiešsaistē norisinājās Biznesa augstskolas 

Turība rīkotā XXI Starptautiskā zinātniskā 

konference “Ilgtermiņa tautsaimniecība. Latvijas 

stāsts.” Konferencē piedalījās eksperti no 

Lielbritānijas, Singapūras un Dānijas.

Ar uzrunām konferenci atklāja Biznesa augstskolas 

Turība Attīstības padomes priekšsēdētājs Aigars 

Rostovskis un Biznesa augstskolas Turība rektors un 

valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis. Turpinājumā 

sekoja plenārsēde, kuras ietvaros ar lekciju 

“Singapūras pieredzes stāsts – 30 gados no trešās 

pasaules valsts par vienu no vadošajām 

ekonomikām” dalījās organizāciju attīstības eksperts 

PhD Džensons Gohs (Jenson Goh) no Singapūras, 

savukārt Dānijas Eiropas Integrācijas institūta 

profesors PhD Jūdžins Eteris (Eugene Eteris) stāstīja 

par Latvijas ilgtermiņa izaugsmi un balansēšanu starp 

Eiropas savienības un nacionālajām prioritātēm.

Pēc plenārsēdes konferences turpinājumā norisinājās 

apaļā galda diskusija “Viedā imigrācija – 

tautsaimniecības izaugsmes atslēga”, kuru ar 

Singapūras profesora, Globālā līderisma foruma 

vadītāja Lova Sieva Thiama (Low Siew Thiam) 

prezentāciju atklāja Bangoras Universitātes 

(Lielbritānija) lektors Stīvens Džouns (Stephen Jones). 

Diskusijā piedalījās Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze, Biznesa 

augstskolas Turība Studiju attīstības un starptautiskās 

sadarbības prorektors, Augstākās izglītības eksporta 

apvienības valdes priekšsēdētājs Imants Bergs un IT 

Izglītības fonda izpilddirektore Evija Celma.

Aktuāli

XXI Starptautiskā zinātniskā konference

ILGTERMIŅA 
TAUTSAIMNIECĪBA.
LATVIJAS STĀSTS.

KONFERENCES
VIDEO IERAKSTS 

KONFERENCES
PREZENTĀCIJAS

https://www.facebook.com/watch/live/?v=685610278650017&ref=watch_permalink
https://www.turiba.lv/lv/zinatne/konferences/zinatnisko-konferencu-vesture/xxi-starptautiska-zinatniska-konference-ilgtermina-tautsaimnieciba-latvijas-stasts


Automatizācijas
ieviešana 
uzņēmumu
darbībā veicinātu
pārdošanas
efektivitāti

Rūdolfs Freibergs ir Biznesa augstskolas Turība 
absolvents, kurš studējis tūrismu, studiju laikā 
paspējot paviesoties ļoti eksotiskās vietās, taču 
šobrīd strādā pārdošanas jomā, aktīvi iesaistoties 
dažādu procesu automatizācijā un domājot, kā 
roboti spēj palīdzēt cilvēkiem. Intervijas laikā viņš 
stāsta par to, kāpēc uzsācis studijas Turībā, kā arī 
ieskicē mums vēl līdz galam neizpētītu un 
neattīstītu jomu – pārdošanas procesu 
automatizāciju un to, kā tā spēj palielināt darba 
efektivitātes rādītājus ne tikai krīzes periodā, bet arī 
ierastā ikdienas darba ritmā. 

Intervija Intervija

turpinājums

Kāpēc izvēlējies studēt Turībā? 
Iepriekš biju pabeidzis Bulduru Dārzkopības 
vidusskolu, kurā tad arī sāku iepazīties ar tūrisma 
nozari. Sākotnēji plānoju studēt ārzemēs, taču 
situācija veidojās tāda, ka bija jāatgriežas Latvijā. 
No augstskolu piedāvājuma visvairāk piesaistīja 
tieši Biznesa augstskola Turība. Jāteic, ka vilcienā 
ielecu pēdējā brīdī, vien dažas dienas pirms studiju 
gada sākuma, bet savu izvēli nenožēloju un ar 
pavadīto laiku augstskolā esmu apmierināts. 
Palikušas ļoti krāšņas, siltas un lieliskas atmiņas, 
kas saistītas ar dalību Studējošo Pašpārvaldē, 
kopīgiem izbraucieniem ar kursabiedriem un 
pasniedzējiem, kas tika rīkoti studiju ietvaros, kā arī 
dažādiem fantastiskiem pasākumiem. 

Esi ieguvis diplomu tūrisma nozarē, taču šobrīd 
strādā ar robotiem, procesu automatizāciju, 
pārdošanas jomu. Kā nonāci līdz šādai darbības 
sfērai, apzināts lēmums vai apstākļu sakritība?
Varētu teikt, ka šajā nišā iekļuvu nejauši un 
neapzināti. Iepriekš biju strādājis ar dažādiem 
startup projektiem aptuveni piecu gadu garumā, 
tāpat 3 gadus esmu darbojies digitālā mārketinga 
sfērā. Strādājot digitālā mārketinga sfērā, tu 

neizbēgami saskaries arī ar pārdošanu, domājot 
efektīvākos un labākos risinājumus, kas palīdzētu 
klienta izaugsmei. Tajā periodā mainījās mans 
domāšanas virziens un uzskati, kas noveda līdz 
loģiskam iznākumam. Nu jau vairāk par diviem 
gadiem esmu pārdošanā, kas ir saistīta ar IT nozari 
un e-komerciju. Aptuveni vairāk par gadu 
aizraujos ar procesu automatizāciju, kas ir reāli 
ieviešama darba apstākļos. Šobrīd vien niecīgs 
skaits uzņēmumu izmanto iespēju automatizēt 
dažādus procesus, lai palielinātu darba efektivitāti. 
Tāpēc arī saucu šo nozari par tādu īpašu nišu. 

Vai automatizācijas ieviešana kļūst arvien 
aktuālāka, kādas ir nākotnes prognozes?
Tas ir ļoti atkarīgs no uzņēmuma darbības 
speci�kas, katrai situācijai nepieciešams pielāgot 
konkrētus risinājumus. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri 
nemaz neapzinās, ka tieši viņu uzņēmumā ko tādu 
varētu realizēt, lai automātiski meklētu sponsorus, 
partnerus vai klientus. Vien retais ir dzirdējis, ka ir 
tādi automātiski ieprogrammēti boti, kas ļoti 
daudz spēj izdarīt mūsu vietā, palielinot darba 
efektivitāti, piemērot, precīzi nolasot pieejamo 
informāciju, sagatavojot 
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un arī nosūtot ziņas potenciālajiem klientiem vai 
sadarbības partneriem. Ja nozare attīstīsies arvien 
tālāk, vairs nevarēs noteikt, kurā brīdī ar mums 
komunicē cilvēks un kurā bots. Mēs tam strauji 
tuvojamies, manuprāt, pietrūkst vien divi gadi. 

Kādi ir galvenie ieguvumi un kādi mīnusi 
saskatāmi šajos procesos?
Ieguvumi ir ļoti daudz un dažādi, visus pat nebūtu 
tik vienkārši uzskaitīt. Galvenie no tiem – ātrums, 
darba efektivitāte un lielāka potenciālo klientu un 
sadarbības partneru sasniegšanas spēja, ko cilvēks 
tik īsā laika posmā  ziski nespētu paveikt. Botu 
ziņas kļūst arvien profesionālākas un precīzākas, 
kas rada pavisam citu uzticības līmeni. Boti 
sagatavo un nosūta ziņas, kā arī spēj uz tām 
atbildēt, tāpēc šobrīd ir būtiski pārbaudīt tieši 
sagatavotās atbildes ziņas, kas ne vienmēr ir 
augstā līmenī un atšķiras no klientu reālajām 
vēlmēm. Šo varam pieskaitīt pie mīnusu saraksta, 
bet tas laika gaitā ir labojams. Viss ir arī ļoti atkarīgs 
no cilvēka pieredzes, kas gatavo saturu botam un 
viņa spēju izveidot ļoti intelektuālu un 
personalizētu sarunu, iedziļinoties saņēmēja ādā.

Vai šādu procesu ieviešana ļautu saglabāt 
augstāku darba efektivitāti arī krīzes apstākļos, 
piemēram šobrīd, kad ieviesti dažādi 
ierobežojumi?
Pavisam noteikti, jo šos procesus iespējams vadīt 
attālināti. Būtu nepieciešama vien viena vai divas 
dienas, lai konkrētajai situācijai pielāgotu saturu 
un robota darbības speci ku. Ļoti svarīgi pievērst 
uzmanību satura un mērķauditorijas  ltrēšanai, 
kas ļautu precīzāk komunicēt ar konkrētu cilvēku 
grupu. Pastāv stereotips, ka, ieviešot robotus, 
samazināsies vajadzība pēc reāla darba spēka, bet 
tas ir mīts. Vienmēr būs nepieciešami darbinieki, jo 
automatizācija ievērojami palielina paveicamā 
darba apjomu un vienmēr ir nepieciešams cilvēks, 
kas seko līdzi visiem komunikācijas rādītājiem un 
sarunām. Ja raugāmies uz šobrīd esošo situāciju, 

manuprāt, automatizācija ir viens no risinājumiem 
darba efektivitātes nodrošināšanai dažādu nozaru 
uzņēmumos. Pat organizējot starptautiskas 
konferences, tiek iesaistīti šie rīki, lai uzrunātu 
papildu dalībniekus vai meklētu lektorus.

Pastāsti par kādiem spilgtiem piemēriem šajā 
jomā…
Daudzviet Amerikā klientu apkalpošanas sfērā 
uzņēmumi pārgājuši tikai uz šāda veida saziņu, 
kad klientam atbild robots. Piemēram, 
Amazon.com platformā uz klientu jautājumiem 
atbild roboti, bet dara to ļoti profesionāli, spējot 
atrisināt radušās neskaidrības un ietaupot citu 
darbinieku laiku. Ja citviet robots vien ievada 
sarunu, vēlāk savienojot ar konkrētu personu, tad 
ir uzņēmumi, kur boti spēj pilnībā nokontrolēt 
sarunas gaitu. Automatizācija ir neizbēgama, 
nākotnē ar to sastapsimies arvien vairāk. Vēl viens 
spilgts projekts, kur esmu piedalījies – bija 
nepieciešams izstrādāt demo versijas brilles F1 
formulu pilotiem, kuras ievietojamas viņu 
aizsargķiverēs. Tajās tiktu pārraidīta dažāda satura 
komandas sniegtā informācija, kas palīdzētu 
sacīkstes norisē. 
Pasaule mainās un maināmies arī mēs, ieviešot 
jaunus risinājumus, kas gan atvieglo, gan paātrina 
mūsu darbu. Šobrīd arī Latvijā esmu iesaistīts pie 
jaunas pārdošanas sistēmas izstrādes, kas sekmēs 
un attīstīts automatizāciju priekš jaunu klientu 
piesaistes un uzņēmuma attīstības. Raugoties uz šī 
projekta potenciālu un progresu, mani pārņem 
pozitīvas sajūtas, ka laika gaitā arī Latvijā 
veicināsim straujāku uzņēmumu attīstību un 
labākus eksporta rādītājus. Jā, Latvija būs 
konkurētspējīga pārdošanā - mans mērķis ir to 
veicināt!

Turība bija krāšņs 
piedzīvojums ar 
augstu pievienoto
vērtību
Krists Blažēvics ir Biznesa augstskolas Turība absolvents, 
kurš savu uzņēmumu kopā ar kursabiedru uzsāka veidot jau 
otrā studiju gada ietvaros. Viņa sastatņu nomas uzņēmums 
“BG Noma” gadu gaitā iekļuvis TOP5 nozares uzņēmumu 
sarakstā, arvien pieaugot tā apgrozījumam un darbinieku 
skaitam. Intervijas laikā Krists stāsta par to, kāpēc uzsācis 
studijas tieši Turībā, atceroties pavadīto laiku augstskolā un 
stāstot par Turības sniegto ieguldījumu viņa izaugsmē. 

Intervija
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turpinājums

Kāpēc izvēlējies uzsākt studijas Turībā?
Biju dzirdējis daudz labas atsauksmes no tiem, kas 
jau bija studējuši uzņēmējdarbību Turībā. Arī es 
vēlējos apgūt zināšanas un prasmes tieši šajā 
nozarē, tāpēc nosliecos par labu Turībai. Tāpat 
mans brālis šeit studēja, kas bija vēl viens 
ietekmējošs faktors izvēles izdarīšanai, jāteic, ka 
citus variantus nemaz neizskatīju, jo mani pilnībā 
apmierināja Turības piedāvājums. Savu izvēli es 
pavisam noteikti nenožēloju. 

Kā kopumā vērtējams pavadītais laiks 
augstskolā?
Ļoti pozitīvi, es izbaudīju laiku Turībā. Biju aktīvs 
students, iesaistījos ne tikai lekciju norisē, bet arī 
dažādās citās aktivitātēs, izmantojot augstskolas 
sniegtās iespējas studentu izaugsmei – to iesaku 
darīt ikvienam. Ikdienā tikos un komunicēju ar 
pieredzējušiem un veiksmīgiem cilvēkiem, kas 
spēja iedrošināt, strādāt un arī sasniegt savus 
mērķus. Studiju laikā esmu ieguvis ne tikai 
zināšanas, bet arī vērtīgus kontaktus un labus 
draugus, kas joprojām ir mana dzīves sastāvdaļa. 

Manuprāt, lieliska iespēja, kuru nedrīkst laist  
garām neviens students, ir Biznesa inkubators – 
vieta, kur dzimst idejas! Savu uzņēmumu uzsāku 
attīstīt jau studiju laikā, ar kursa biedru izveidojām 
sastatņu nomas uzņēmumu “BG Noma”, kur 
turpinām darboties arī šodien. Gadu gaitā esam 
kļuvuši par vienu no pieciem labākajiem šāda 
veida pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. 
Augstskola bija viens liels un krāšņs piedzīvojums 
ar lielu pievienoto vērtību!

Pastāsti, ar ko Tu nodarbojies, kā radās ideja 
izveidot savu uzņēmumu?
Kā jau iepriekš minēju, uzņēmumu izveidoju jau 
augstskolā – otrajā studiju gadā, ideju sākām 
realizēt kopīgi ar kursa biedru. Spriedām, ka 
sastatņu īrēšana un to apkopes pakalpojumi 
varētu būt ļoti pieprasīti un aktuāli, tāpēc bijām 
gatavi mēģināt. Ar ALTUM atbalstu ieguvām 
pirmos kredītos. Šodien esam TOP 5 šīs nozares 
uzņēmumu sarakstā, apgrozījums aug, tāpat arī 
darbinieku skaits palielinās, turpinām attīstīties. 
Esam stabils un pelnošs uzņēmums, ar augstu 
darba ētiku un kvalitāti, kas mūsdienu 
uzņēmējdarbībā ir ļoti būtisks aspekts.

Kā Tu raksturotu Turības ieguldījumu savā 
izaugsmes stāstā?
Lieliski, ka tolaik lekcijās iegūtās zināšanas un 
prasmes noderēja biznesa attīstīšanā, kas 
notiekošos procesus padarīja vienkāršākus un 
ātrākus. Tas bija tiešām liels pluss, jo padomus 
varējām prasīt jomas ekspertiem un 
pasniedzējiem. Tāpat arī bakalaura un maģistra 
darbu veidoju par savu uzņēmumu, kas vēl labāk 
ļāva izprast tā darbību un attīstības iespējas. Vēlos 
uzsvērt, ka ikvienam studentam jācenšas izmantot 
augstskolas sniegtās iespējas. Nevajag 
aprobežoties vien ar došanos uz lekcijām, ir jāiet 
un jādara daudz vairāk, jākomunicē ar 
kursabiedriem, 
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pasniedzējiem, jārada idejas, jāapmeklē dažādie 
pasākumi – viss kopā veidos izaugsmi un 
ievērojamu ieguldījumu nākotnei. Ja mēs paši 
netieksimies pēc panākumiem, pats no sevis 
nekas nenotiks. Kur gan vēl mēs satiksim 
iedvesmojošus, līdzīgi domājošus un motivētus 
cilvēkus, ja ne augstskolā? 

Cik viegli vai grūti bija veidot savu uzņēmumu?
Nevajag domāt par to, cik viegli vai grūti būs veidot 
savu uzņēmējdarbību. Nekad nevajag baidīties vai 
prātot, ka man neizdosies, jo bez ticības un 
entuziasma panākumi var arī izpalikt. Runājot par 
resursiem, ne vienmēr nepieciešami lieli naudas 
līdzekļi, ir jāatrod dažādi veidi, kā realizēt savas 
idejas, soli pa solim tuvojoties mērķim. Dažkārt 
procesi norisinās ātrāk, dažkārt lēnāk, ir lietas, 
kuras nespēsim ietekmēt, tāpēc jākoncentrējas uz 
izvirzīto mērķi un jādodas tā virzienā. Ir jābūt 
aktīviem un uzstājīgiem, cilvēki to redz, novērtē un 
arī palīdz. Ja par savu ideju cīnīsies ar lielu degsmi 
acīs, viss izdosies! Būtiskas prasmes, kas 
nepieciešamas, veidojot savu uzņēmumu, ir 
komunikācijas un darbu plānošanas prasmes, bet 
tās mēs varam attīstīt tikai darot!

Vai arī Tu izjūti šī brīža krīzes radītās sekas? Kā 
tās Tevi ietekmē? 
Protams, no tā neizbēg neviens uzņēmējs, bet 
nevajag nolaist rokas un padoties. Lai gan mūsu 
nozare nav ļoti ietekmēta, pieprasījuma kritums ir 
jūtams, vairāki projekti šobrīd vienkārši apstājušies 
uz nenoteiktu laiku. Dažādas krīzes ir jāparedz, 
dažkārt tās ir neizbēgamas, tāpēc jāveido iekrājumi 
un jāpārstrukturē uzņēmuma darbība. Ļoti svarīgi 
šajā brīdī komunicēt ar klientiem, plānojot darbus 
citādāk. Krīze nav tikai zaudējums, tā ir arī iespēja 
kļūt labākiem, gudrākiem un spēcīgākiem, ticu, ka 
liela daļa uzņēmēju tādi arī kļūs. Uzskatu, ka no šī 
perioda būsim daudz ieguvuši, ieviešot jaunus un 
efektīvus risinājumus uzņēmumu darbībā, kas 
spēs paātrināt procesu gaitu arī vēlāk - ieejot 
ierastajā darba ritmā. 
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